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Az átalakuló felsőoktatási felvételi rendszer nagyobb fokú önállóságot biztosít a 
magyarországi felsőoktatási intézmények számára leendő hallgatóik kiválasztásában. A 
Budapesti Corvinus Egyetem ezt a lehetőséget arra használja fel, hogy még több 
könnyítéssel támogassa a kiváló jelentkezők esélyeit, ezért a felvételi pontszámítási 
rendszer minden szintjén bővíti a beszámítható érettségi tárgyak és adható pluszpontok 
skáláját. 
 

1. Tanulmányi pontok (100 pont) számításához szükséges ötödik tárgy 

 
A korábbi tárgykörhöz képest új tantárgyakat soroltunk a tanulmányi pontok beszámításához, 
így az új rendszerben a természettudományos tárgyakon kívül az informatika, a digitális 
kultúra, a filozófia és a közgazdasági és pénzügyi alapismeretek tárgyak eredményeit is be 
tudjuk számítani. 
 

2. Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi 
tárgy (100 pont) kiválasztása 
 

Az alábbi tárgyakat minden szakunkon elfogadjuk lehetséges ötödik tantárgyként: idegen 
nyelv, latin nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, filozófia, természettudomány, digitális kultúra, 
informatika, informatikai ismeretek, informatika ismeretek, Európai Uniós ismeretek, 
közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság ismeretek, kereskedelem ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, 
turisztika ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek. Társadalomtudományi szakjainkon pedig ezeken felül a 
társadalomismeretet is beszámítjuk. 
 

3. A szakonként meghatározható érettségi pontok (200 pont) 
 

Az érettségi pontok számításában ugyancsak tágabbra nyitottuk a lehetőségek skáláját.  

− Gazdaságtudományi területen 

o Alkalmazott közgazdaságtan, Üzleti adattudomány, Gazdasági és pénzügy-

matematikai elemzés szakokon emelt szintű érettségi matematikából + egy 

másik tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi; 

o Gazdálkodás és menedzsment szakon emelt szintű érettségi e tárgyak 

valamelyikéből: idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, földrajz, filozófia, üzleti gazdaságtan + egy tárgy közép vagy 

emelt szinten;  

o Pénzügy és számvitel szakon közép- vagy emelt szintű matematika 

érettségi + egy másik tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi; 

o Nemzetközi gazdálkodás szakon két tárgyból közép- vagy emelt szintű 

érettségi; 

o Filozófia, politika, gazdaság (PPE) szakon emelt szintű érettségi e tárgyak 

valamelyikéből: idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, földrajz, filozófia, üzleti gazdaságtan + egy tárgy közép vagy 

emelt szinten (itt elfogadjuk az emberismeret és etika, ember- és 

társadalomismeret, etika tárgyakból tett sikeres érettségit is). 

− Társadalomtudományi területen: Szociológia, Nemzetközi tanulmányok, 

Kommunikáció és médiatudomány szakokon két tárgyból közép- vagy emelt szintű 

érettségi. 
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− Informatikai területen: Gazdaságinformatika szakon két tárgyból közép- vagy emelt 

szintű érettségi. 

4. Intézményi pluszpontok (100 pont) 
 

A korábbi gyakorlathoz képest az új felvételi rendszerben a Budapesti Corvinus Egyetem 

+50 ponttal ismeri el a két emelt szintű érettségit, ugyancsak +50 pontra értékeli a 

nemzetközi érettségi oklevelet (International Baccalaureate /IB/ Diploma), továbbá minden 

esélyegyenlőségi kategóriában +50 ponttal méltányolja a hátrányos helyzetet (az 

összesen adható 100 pont erejéig). 

 

Az új felvételi rendszer által biztosított intézményi szabadság lehetővé teszi, hogy bővítsük 

azon tehetséggondozási programok körét, amelyek elvégzése külön pontot ér a Corvinus 

felvételi rendszerében. Ily módon +100 ponttal ismerjük el az Illyés Gyula Programban való 

részvételt, valamint +40 pontot számítunk be a Szabó Kálmán Tehetségprogram 

elvégzéséért és a Luca Pacioli Kiválósági Díj elnyeréséért. 

 

Az elismerhető többletpontok rendszeréből ugyanakkor kivettük a szakképzésben szerzett 

oklevélért és a szakképesítésért korábban járó pontokat. 
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A szakonként meghatározható érettségi pontok részletes listája 

Szak  Érettségi pont 1. Érettségi pont 2.  

Gazdaságtudományok 

Alkalmazott 
közgazdaságtan; Üzleti 
adattudomány; 
Gazdasági és pénzügy-
matematikai elemzés  

matematika (E) 

egy tárgyból közép- vagy emelt szintű 
érettségi: magyar, idegen nyelv, 
történelem, latin nyelv, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, digitális kultúra, 
informatika, informatikai ismeretek, 
informatika ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, 
vendéglátóipari ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek 

Gazdálkodás és 
menedzsment 

idegen nyelv (E) vagy 
magyar nyelv és irodalom 
(E) vagy matematika (E) 
vagy történelem (E) vagy 
földrajz (E) vagy filozófia 
(E) vagy üzleti gazdaságtan 
(E) 

egy tárgyból közép- vagy emelt szintű 
érettségi: matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, latin nyelv, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, digitális kultúra, 
informatika, informatikai ismeretek, 
informatika ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, 
vendéglátóipari ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek 
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Pénzügy és számvitel 
matematika vagy 
matematika (E) 

egy tárgyból közép- vagy emelt szintű 
érettségi: magyar, idegen nyelv, 
történelem, latin nyelv, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, digitális kultúra, 
informatika, informatikai ismeretek, 
informatika ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, 
vendéglátóipari ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek 

Nemzetközi gazdálkodás 

egy tárgyból közép- vagy 
emelt szintű érettségi: 
matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, latin 
nyelv, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, 
digitális kultúra, 
informatika, informatikai 
ismeretek, informatika 
ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági 
ismeretek, kereskedelmi 
ismeretek, vendéglátóipari 
ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem 
ismeretek, vendéglátóipar 
ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági 
alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan), közgazdasági-
marketing alapismeretek, 
vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek 

egy tárgyból közép- vagy emelt szintű 
érettségi: matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, latin nyelv, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, digitális kultúra, 
informatika, informatikai ismeretek, 
informatika ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, 
vendéglátóipari ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek 
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Társadalomtudományok 

Filozófia, politika, 
gazdaság (PPE) 

idegen nyelv (E) vagy 
magyar nyelv és irodalom 
(E) vagy matematika (E) 
vagy történelem (E) vagy 
földrajz (E) vagy filozófia 
(E) vagy üzleti gazdaságtan 
(E), elméleti gazdaságtan 
(E) 

egy tárgyból közép- vagy emelt szintű 
érettségi: matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, latin nyelv, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, digitális kultúra, 
informatika, informatikai ismeretek, 
informatika ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, 
vendéglátóipari ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság ismeretek, 
kereskedelem ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek, 
emberismeret és etika, ember- és 
társadalomismeret, etika 

Politikatudományok; 
Szociológia; Nemzetközi 
tanulmányok; 
Kommunikáció és 
médiatudomány 

egy tárgyból közép- vagy 
emelt szintű érettségi: 
matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, 
társadalomismeret, latin 
nyelv, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, 
digitális kultúra, 
informatika, informatikai 
ismeretek, informatika 
ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági 
ismeretek, kereskedelmi 
ismeretek, vendéglátóipari 
ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem 
ismeretek, vendéglátóipar 
ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági 
alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan), közgazdasági-
marketing alapismeretek, 
vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek 

egy tárgyból közép- vagy emelt szintű 
érettségi: matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, társadalomismeret, 
latin nyelv, fizika, kémia, biológia, 
földrajz, filozófia, természettudomány, 
digitális kultúra, informatika, 
informatikai ismeretek, informatika 
ismeretek, Európai Uniós ismeretek, 
közgazdasági ismeretek, kereskedelmi 
ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, 
turisztikai ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek 
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Informatika 

Gazdaságinformatika 

egy tárgyból közép- vagy 
emelt szintű érettségi: 
matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, latin 
nyelv, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, 
digitális kultúra, 
informatika, informatikai 
ismeretek, informatika 
ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági 
ismeretek, kereskedelmi 
ismeretek, vendéglátóipari 
ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem 
ismeretek, vendéglátóipar 
ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági 
alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan), közgazdasági-
marketing alapismeretek, 
vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek 

egy tárgyból közép- vagy emelt szintű 
érettségi: matematika, magyar, idegen 
nyelv, történelem, latin nyelv, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, filozófia, 
természettudomány, digitális kultúra, 
informatika, informatikai ismeretek, 
informatika ismeretek, Európai Uniós 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, 
vendéglátóipari ismeretek, turisztikai 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek,kereskedelem ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, turisztika 
ismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek 

 


